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Afgelopen jaar was er voor de competitieminnende tafeltennissers een om snel te vergeten. Tweemaal 

werd de competitie van overheidswege afgebroken. Ook voor de competitiecommissie zijn dit bijzondere 

tijden. Er moest hals over kop voor de laatste najaarscompetitie formeel worden bepaald dat er een 

wijziging in het competitiereglement moest worden aangebracht om het mogelijk te maken dat de 

competitie voor senioren zonder dubbelspel werd gespeeld. Deze wijziging is tijdelijk van kracht zolang het 

afdelingsbestuur dit nodig acht. Voor de komende najaarscompetitie is op moment van schrijven nog niet 

zeker of deze wijziging ongedaan wordt gemaakt. Een besluit hiertoe wordt pas eind augustus genomen. 

 

Afgelopen jaar zijn er ook weer pogingen gedaan om de opzet voor de competities te wijzigen. Voor de 

jeugdcompetitie is er nu een concrete opzet door de ledenvergadering goedgekeurd. Anders is het geval 

voor de seniorencompetitie. We blijven als verstokte rokers vasthouden aan alles dat we gewend zijn. Het 

doorgaan op dezelfde voet dient misschien wel alleen de huidige generatie. Voor potentiële nieuwe 

competitiespelers kan de wedstrijdduur van een wedstrijd reden zijn om niet aan te haken. Daarom is het 

niet ondenkbaar dat het onderwerp de komende jaren op de agenda van de ledenvergadering blijft 

pronken. Laten we de ontwikkelingen met de nieuwe jeugdopzet dus goed volgen. Als dat op de langere 

termijn goed loopt, dan doet het misschien de ogen openen om toch ook een stap voor senioren te zetten. 

 

De najaarscompetitie van 2021 gaan we met de traditionele opzet in. Dus trioteams die per wedstrijd 

10 wedstrijden (3x3 enkel + 1 dubbel) spelen volgens best-of-five-games met games tot 11 punten. Het 

dubbelspel is momenteel dus nog een vraagteken. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken waaraan u 

moet denken bij uw teamopgave voor de seniorencompetitie najaar 2021. Verderop vindt u de beoogde 

speelwekenkalender en tevens een bericht van het Hoofd Wedstrijdsport van de NTTB. 

 

 

 De teamopgave voor de seniorencompetitie in NAS is inmiddels mogelijk. Verenigingen dienen de 

teamopgave voor de afdelingsteams uiterlijk 31 juli 2021 definitief in te dienen in NAS. Dit is later 

dan gebruikelijk (30 juni). Wij erkennen hiermee dat pas onlangs binnen sporten weer mogelijk 

werd en dat verenigingen daarom wellicht de extra tijd nodig hebben om goede afspraken met 

leden te maken over de competitiedeelname. 

Let goed op dat de landelijke teamopgave eerder moet worden ingediend! 

 

 De competitiecommissie heeft besloten dat de najaarscompetitie 2021 een compleet nieuwe start 

voor alle teams zal betekenen. Alle rechten op bepaalde klassen komen te vervallen. De indelingen 

zullen uiteindelijk geschieden op basis van teamratings. In praktijk kan het zijn dat sommige spelers 

hierdoor een klasse lager of juist hoger worden ingedeeld in vergelijking met de laatst gespeelde 

competitie. Verenigingen hebben het recht om een gemotiveerd verzoek in te dienen voor 

plaatsing van één of meer teams in een bepaalde klasse, echter dat is tegelijk geen recht om daar 

ingedeeld te worden. De competitieleiders zullen de klassen zo objectief mogelijk indelen. 

 



 De teams die verenigingen opgeven mogen uiteraard, net als gewoonlijk, anders zijn dan die van de 

voorgaande competities. Let er wel op dat spelers in beginsel naar sterkte in teams moeten worden 

geplaatst. Een speler met een ELO-rating van meer dan 150 punten meer dan enig speler in een 

hoger team leidt tot een invalbeperking of invalverbod. Voor het indelen in poules worden de 

ELO-ratings van 1 juni 2021 gehanteerd. In praktijk staan ratings overigens al enige tijd zo goed als 

onveranderd door een gebrek aan nieuwe gegevens. 

Twijfel je of een teamindeling voldoet aan de richtlijn, maak dan gebruik van het hulpmiddel 

Proefblad teamopgave. Deze is te vinden op https://noord.nttb.nl/downloads/competitie/. 

 

 Verleende dispensaties zijn komen vervallen. Voor spelers die geen recht hebben om in een 

bepaalde competitie te mogen uitkomen, dient opnieuw dispensatie te worden aangevraagd. Bij 

twijfel is vooraf overleg met de betrokken competitieleider is aanbevolen. 

Meer informatie hierover in de bijlage 'Dispensatieformulier.docx'. 

 

 Mochten er door verplaatsen van een of meer teams in een klasse een of meerdere vrije plaatsen 

ontstaan dan wordt die opgevuld door het team met de hoogste gemiddelde teamrating. 

 

 Zoals gewoonlijk mogen de teams die spelen in de regio's (dus de 1e t/m de 6e klasse) hun 

thuiswedstrijden spelen op de avonden van maandag t/m vrijdag, maar ook op de zaterdag. 

 

LET OP: 

Voor de teams in de Noordelijke Divisie geldt zonder uitzondering dat wedstrijden op vrijdagavond 

of op zaterdag moeten worden gespeeld. 

 

 Verenigingen die niet elke week in de competitieperiode hun speelzaal op hun gewenste speeldag 

beschikbaar hebben, dienen dit in NAS kenbaar te maken door in het opmerkingsveld bij de stap 

"Definitief indienen" aan te geven welke dag(en) de speelzaal niet beschikbaar is. In dat geval 

probeert de betreffende competitieleider een indelingsletter te vinden waarvan de uitwedstrijden 

overlappen met de dagen waarop de speelzaal niet beschikbaar is. Bij verenigingen die hun teams 

tegengesteld thuis willen laten spelen is dat dus per definitie niet mogelijk, omdat dan elke week 

tenminste één team thuis speelt. 

 

LET OP: 

In het geval er na het openbaar worden van het wedstrijdrooster blijkt dat er voor een of meerdere 

thuiswedstrijden geen speelzaal beschikbaar is, dan dient die vereniging zelf zo snel mogelijk met 

de tegenstander(s) een nieuwe datum te vinden, dan wel een thuis/uit ruiling af te spreken. De 

competitieleiders zijn niet aansprakelijk voor het niet kunnen voldoen aan de aanwijzing van het 

niet beschikbaar zijn van de speelzaal. 
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https://noord.nttb.nl/downloads/competitie/


Speelrooster 

 

Week Datum Landelijk Noord Poules van 5/6 Poules van 7 * Poules van 7/8 

35 30-08 t/m 05-09      

36 06-09 t/m 12-09    C-D G-F  

37 13-09 t/m 19-09 1 1 A-B C-D E-F A-B E-F D-G A-F C-H E-B G-D 

38 20-09 t/m 26-09 2 2 F-A B-C D-E F-A B-C G-E F-G B-C D-A H-E 

39 27-09 t/m 03-10 3 3 A-C E-B D-F A-C E-B D-F A-C E-F D-B G-H 

40 04-10 t/m 10-10 4 4 E-A B-D C-F E-A B-D C-G E-A B-F C-G H-D 

41 11-10 t/m 17-10 5 5 A-D F-B C-E A-D F-B C-E B-G A-H F-D C-E G-B 

42 18-10 t/m 24-10    D-E C-F G-A  

43 25-10 t/m 31-10 6 6 B-A D-C F-E B-A D-C F-E G-D B-H D-E F-C G-A 

44 01-11 t/m 07-11 7 7 A-F C-B E-D A-F C-B E-G A-B C-D E-G H-F 

45 08-11 t/m 14-11 10 10 D-A B-F E-C D-A B-F E-C 10 

46 15-11 t/m 21-11 8 8 C-A B-E F-D C-A B-E F-D G-C 8 

47 22-11 t/m 28-11 9 9 A-E D-B F-C A-E D-B F-G 9 

48 29-11 t/m 05-12    E-D F-C A-G G-B  

49 06-12 t/m 12-12    D-A B-F E-C  

50 13-12 t/m 19-12      

 

* Speelrooster in het geval de competitieleider kiest voor een volledige competitie met 7 teams; in het 

geval een halve competitie wordt gekozen, dan geldt het speelrooster voor poules van 7/8 teams. 

  



Informatie van het Hoofd Wedstrijdsport 
 

 

Registratie in NAS en NTTB-contributie 

 

De NTTB kent twee contributietarieven: één voor leden die in NAS geregistreerd staan als niet- 

competitiegerechtigd (voorheen aangeduid met 'basiscontributie') en een tarief voor leden die 

geregistreerd staan als competitiegerechtigd. Voor jeugd geldt een gereduceerd tarief. De leden stellen via 

de Bondsraad de contributie vast. 

 

De contributie wordt gefactureerd in 4 termijnen. De contributie voor niet-competitiegerechtigde leden in 

vier gelijke termijnen. De contributie voor competitiegerechtigde leden is tweemaal een hoger bedrag (en 

tweemaal gelijk aan de contributie voor niet-competitiegerechtigde leden). 

 

De leden waarvoor contributie berekend wordt, staan vermeld op de overzichten die met de factuur 

worden meegezonden. Deze informatie wordt kort voor de factuurdatum gegenereerd uit NAS. 

Het is de verantwoordelijkheid van de ledenadministrateur van de vereniging dat deze informatie correct is. 

Voor de najaarscompetitie is het volgende van belang: 

 

Muteer na 1 mei leden naar competitiegerechtigd als ze in de najaarscompetitie gaan uitkomen. Voor 

nieuwe leden: voer juiste datum begin lidmaatschap in: 1 mei. 

Muteer voor 5 september leden, die na de voorjaarscompetitie niet meer in competitieverband uitkomen. 

Muteer hiertoe 'ja' bij competitiegerechtigd naar 'nee'. 

 

LET OP: Leden die lid blijven van de vereniging dienen in NAS geregistreerd te blijven. Heeft een lid zich bij 

jouw vereniging afgemeld? Meld dit lid dan af in NAS. Dit kan per de laatste dag van de huidige maand of 

van de volgende maand. 

 

Leden die na aanvang van de najaarscompetitie zijn toegevoegd aan een team, dient u onmiddellijk aan te 

melden als competitiegerechtigd lid: competitiegerechtigd is 'ja'. 

 

Als hier vragen over zijn, neem dan contact op met Robbert Stolwijk (stolwijk@tafeltennis.nl) of 

Ineke de Graaf (graaf@tafeltennis.nl). Voor de volledige informatie over de ledenadministratie 2021 zie 

https://www.nttb.nl/over-nttb/nas-leden-en-verenigingsadministratie/ en met name de tabel in 

https://www.nttb.nl/wp-content/uploads/2021/05/Informatie-over-NTTB-ledenadministratie-2021.pdf. 
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Wijziging leeftijdscategorieën jeugd per 1 juli 
 

Eind 2020 heeft Wereld Tafeltennisbond ITTF de leeftijdsindeling van de jeugd veranderd. De NTTB heeft 

besloten hierop aan te sluiten. Zie de volgende artikelen uit maart en april: 

 https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli/ 

 https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli-2/ 

 

Voor jullie heeft de nieuwe leeftijdsindeling nagenoeg geen gevolgen, anders dan dat spelers geboren in 

2002 mogen uitkomen in de jeugdcompetitie. Afdelingen die specifieke leeftijdsklassen in competities 

hanteren kunnen alle informatie uit de tekst van de artikelen halen. 

 

Een oproep aan een ieder om de oude naamgeving (welpen, pupillen, kadetten, junioren) niet meer te 

gebruiken, maar uitsluitend de afgesproken nieuwe naamgeving: S, O23, O19, O17, O15, O13 en O11. 

Bijvoorbeeld in NTTB West wordt de starterscompetitie pupillencompetitie genoemd. Per 1 juli staat pupil 

dus niet meer voor een leeftijdscategorie. 

https://www.nttb.nl/wijziging-leeftijdsindeling-jeugd-per-1-juli/
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